УКРАЇНА
Департамент освіти, науки та молодіжної політики
Івано-Франківської обласної державної адміністрації

ІВАНО – ФРАНКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ
ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ
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Від 04.10.2019 р. № 01-21/50

Керівникам місцевих органів управління освітою
райдержадміністрацій, міськвиконкомів,
об’єднаних територіальних громад

Про участь у Всеукраїнському
художньому конкурсі
«Календар GLOBE 2020»
Відповідно до листа Національного еколого-натуралістичного центру
учнівської молоді від 20.09.2019 р. № 280 у жовтні 2019 року Національним
еколого-натуралістичним центром учнівської молоді Міністерства освіти і науки
буде проведено художній конкурс «Календар GLOBE 2020» (далі - Конкурс).
До участі в Конкурсі запрошуються учні та вихованці, заклади яких є
членами програми GLOBE.
Останній термін подачі робіт – 15 листопада 2019 року.
У зв’язку з цим, просимо інформувати керівників закладів загальної
середньої та позашкільної освіти про умови Конкурсу та сприяти участі у ньому.
Інформацію про учасників Конкурсу слід подати до 22 листопада
2019 року на електронну адресу Івано-Франківського обласного екологонатуралістичного центру учнівської молоді: if_odencum@ukr.net за зразком:

Список учасників Конкурсу
№ Район, місто
з/п

ПІБ
учасників
(а)

Заклад освіти

Клас
(гурток)

ПІБ
керівника

Додаток: копія листа Національного еколого-натуралістичного центру
учнівської молоді від 20.09.2019 року № 280 «Про проведення Всеукраїнського
художнього конкурсу «Календар GLOBE 2020» на 2 аркушах.

З повагою, директор

Гудзик Т.В.
54-72-26

Тамара Гудзик

Міністерство освіти і науки України

НАЦІОНАЛЬНИЙЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ
ЦЕНТРУЧНІВСЬКОЇМОЛОДІ
04074. Київ, Вишгородська, 19Тел. 430-02-60, 430-43-90

e-mail: nenc@nenc.gov.ua

«20» вересня 2019 р. № 280
На № __ від _____________

Директорам закладів позашкільної освіти
Директорам закладів загальної
середньої освіти
Про проведення Всеукраїнського
художнього конкурсу
«Календар GLOBE 2020»
Відповідно до Плану всеукраїнських заходів з дітьми та учнівською
молоддю на 2019 рік та в рамках міжнародної науково-освітньої програми
GLOBE («Глобальне вивчення та спостереження з метою поліпшення
довкілля»), Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді
Міністерства освіти і науки України оголошує про проведення Всеукраїнського
художнього конкурсу «Календар GLOBE 2020». Право участі мають лише ті
учні та вихованці, заклади яких є членами програми GLOBE (мають свою
сторінку на міжнародному вебсайті GLOBE). Найкращі фото будуть відібрані
до «Календаря GLOBE 2020».
Мета конкурсу — висвітити і зафіксувати місцеві громади GLOBE по всій
Україні.
Ви можете надсилати фото:
- вашої ділянки спостережень чи куточка GLOBE у вашому закладі;
- найкращі моменти під час занять GLOBE;
- хмар, дерев, ґрунту, які показують, як ви займаєтеся за програмою;
- дерев у різні пори року, за якими велися фенологічні спостереження
протягом року.
Роботи переможців Конкурсу будуть опубліковані в науково-художньому
журналі для дітей та юнацтва «Паросток» та газеті «Юний натураліст»,
розміщені в електронному «Календарі GLOBE 2020» на сторінці українського
вебсайту програми GLOBE.
Правила участі та вимоги до робіт у додатку до листа НЕНЦ. За
додатковою інформацією звертайтеся за адресою globeukraine@gmail.com або
за телефоном 0953287786 (методист НЕНЦ Якубова Наталя Миколаївна).
Директор НЕНЦ,
доктор педагогічних наук,
професор
В. В. Вербицький

Додаток до листа НЕНЦ
№ 280 від 20.09.2019 р.

Правила участі у конкурсі
«Календар GLOBE 2020»
1. До участі в конкурсі запрошуються учні та вихованці, заклади яких є
членами програми GLOBE. Тобто ваш заклад повинен мати сторінку на
міжнародному вебсайті програми GLOBE (www.globe.gov), а вчитель чи
керівник повинен бути зареєстрований як вчитель програми GLOBE.
2. Для того, щоб взяти участь у конкурсі, вчитель GLOBE
повинен
надіслати фотографії, зроблені учасниками, на адресу
globeukraine@gmail.com.
3. Останній термін подачі робіт – 15 листопада 2019 року.
4. Журі конкурсу обиратимуть найкращі фото для розміщення в
календарі.
5. Дозволяється завантажувати максимум 4 фотографії від одного
закладу.
6. Вимоги до фотографій:
- цифровий розмір — не менше 800Х600 точок;
- назва файлу фотографії повинна містити: прізвище керівникапрізвище учасника конкурсу англійськими буквами-порядковий номер фото
(напр., ivanova-petrov-1);
- в листі обов’язково вказати ПІБ вчителя GLOBE, повну назву закладу,
який працює за програмою GLOBE; ПІБ учасника конкурсу, клас та заклад
освіти, назву фото; контактний телефон та електронну адресу, за якою можна
буде підтримувати зв’язок.
7. Роботи переможців Конкурсу будуть опубліковані в науковохудожньому журналі для дітей та юнацтва «Паросток» та газеті «Юний
натураліст», розміщені в електронному «Календарі GLOBE 2020 Україна» на
сторінці українського вебсайту програми GLOBE.
8. Надсилаючи фотографії для участі в Конкурсі, автор автоматично
погоджується з тим, що його матеріали можуть бути опубліковані та
розміщені на електронних дайджестах в мережі Інтернет.

